
Editorial

Pode-se definir a sociedade científica como uma associação de especialistas de um ramo do conhecimento ou das ciências em geral que permite 
reunir-se, expor os resultados de suas pesquisas, confrontá-los com os de outros colegas – especialistas do mesmo domínio do conhecimento –, e 
difundir seus trabalhos através de uma publicação especializada. Sociedades, como a Royal Society de Londres fundada em 1660 – uma das primeiras 
sociedades científicas – que reunia membros como Robert Boyle, Robert Hooke, Isaac Newton, nos remetem a refletir na importância que a SBCTA 
desempenha na área de alimentos do País, que é construída com o trabalho diário de cada um e, em particular, na honra que temos em contribuir 
com o crescimento e a importância da Ciência e Tecnologia de Alimentos que representa a Sociedade de forma efetiva em diversas instituições 
na versão impressa, e é divulgada mundialmente no formato on line. Sociedades, como a SBCTA, que sobrevivem de doações governamentais 
(agências de fomento), de universidades e de outros meios, como taxas de cobrança dos seus associados e vendas dos seus periódicos científicos, 
administram os recursos a fim de cumprirem com a divulgação científica que é uma de suas finalidades principais. Contudo mudanças ocorrem 
de tal forma que a maneira de divulgação necessita ser revista periodicamente. Não podemos esquecer que a evolução das publicações científicas 
anda rápido e que já estamos nos confrontando com a adesão de publicações à multimídia.

Nesta primeira edição do ano, alteramos a revista para quarenta artigos publicados e iniciamos com um artigo de revisão em cada edição, 
recebido em princípio sob a forma de convite, para que possamos transmitir aos leitores informações mais detalhadas de assuntos de interesse, 
que venham agregar conhecimentos como complemento aos artigos submetidos que estão sendo publicados. Isto será feito em todas as edições 
do ano e um suplemento já está sendo preparado para, desta forma, agilizar a publicação dos artigos aceitos.

O programa de submissão sofreu algumas atualizações para seu melhor desempenho e atendimento aos usuários. Uma revisão nos dados dos 
referees se faz necessária e solicitamos a todos que verifiquem suas informações junto ao programa, o que implicará em mais um item de melhoria 
da qualidade dos serviços prestados. A revista também entrou em nova frente de divulgação na América Latina através do Latindex.

Esperamos que as melhorias apresentadas venham a contribuir com o aumento das citações dos artigos da CTA, já objetivando uma melhoria 
do fator de impacto que será divulgado neste ano, bem como com a continuidade no envio de artigos de qualidade, para que a CTA possa não só 
permanecer como sendo o periódico mais procurado pelos brasileiros na área de alimentos, mas também encabeçar os períodicos da América 
Latina e ingressar na concorrência internacional.

Continuamos a agradecer a todos pela confiança.

Suzana Caetano da Silva Lannes
Editora chefe
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